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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Litteraturöversikten belyser den typ av självskadebeteende som medför ytliga 

eller måttliga hudskador, där beteendet inte avser leda till suicid. Vårdande 

utgör sjuksköterskans specifika kompetensområde. Sjuksköterskan bär 

ansvaret att se patienten ur ett holistiskt perspektiv, med respekt för 

individens integritet, anatomi och värdighet. Sjuksköterskans förhållningssätt 

påverkar hur vårdmötet utformas, vilken forskning påvisar att patientgruppen 

upplever bristande. Attityder blir därmed avgörande för ett adekvat vårdande 

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans attityder till att vårda patienter med 

självskadebeteende. 

Metod: Arbetet baseras på en litteraturöversikt, där 10 artiklar av kvalitativ eller 

kvantitativ metod granskades. Underlaget ger en övergripande bild av dagens 

aktuella kunskaper inom det valda området. 

Resultat: 
Resultaten visade en del positiva, dock huvudsakligen negativa attityder. 

Resultatet tydliggör sjuksköterskors förståelse, känslor och förhållningssätt 

till patienter med självskadebeteende. Sjuksköterskornas känslor påverkades 

av deras kunskaper om självskadebeteende, vilken i sin tur påverkade deras 

handlingar. Sjuksköterskornas kompetens hade en direkt inverkan på 

attityderna, och vice versa.  

Diskussion: I resultatdiskussionen relateras valda delar utifrån centrala begrepp som 

framkom i översiktens resultat, mot Tidsvattenmodellen av 

omvårdnadsteoretikerna Phil Barker och Poppy Buchanan-Barker. 

Sjuksköterskornas bristande kunskap, upplevda omvårdnadsansvar samt 

emotionella påverkan, är faktorer med stor inverkan på sjuksköterskors 

attityder i vården av patienter med självskadebeteende. Dessa faktorer är 

avgörande för möjligheterna till framtida förbättringar inom området. 

Nyckelord: Attityder, patient, sjuksköterska, självskadebeteende, vårdande. 



 
 

 
 

 

   
 

Abstract 

 

Background: The literature review highlights the type of superficial or moderate skin 

injuries, where the behavior does not intend to lead to suicide. Caring 

constitutes the nurse's specific skills. Hence, the nurse is responsible for 

seeing the patient through a holistic perspective, respecting the individual's 

integrity, anatomy and dignity. This becomes a basis for how the care 

encounter will be designed, with research showing that these patients 

experience lacking. Hence, attitudes determine the quality of the care given. 

Aim: The purpose was to illuminate the nurse's attitudes to care for patients with 

self-harm behaviour. 

Method: The method that forms the basis of our work is a literature review. Ten 

articles, of qualitative and quantitative nature, have been reviewed. These 

gave an overall picture of current knowledge in the field chosen 

Results: The results showed some positive but mostly negative attitudes. The results 

of the work clarify nurses’ understanding, feelings and approaches to 

patients who self-harm. Nurses feelings towards self-harm were influenced 

by their knowledge and understanding, which affected their actions and 

approaches. Nurses’ skills showed a direct impact on the attitudes toward 

the patients, and vice versa 

Discussion: Selected parts are related to key concepts as expressed in the results of the 

survey, against the Tidal model of Phil Barker and Poppy Buchanan-Barker. 

The nurse's lack of knowledge, the nurses' perceived nursing responsibility 

and the emotional impact, are all factors that greatly affect the attitudes of 

nurses in the care of patients with self-harm behaviour. These are crucial 

factors for the possibility of future changes in the area 

Keywords: Attitudes, patient, nurse, self-harm behaviour, caring. 



 
 

 
 

 

   
 

   

Innehållsförteckning 

 

INLEDNING ....................................................................................................................................................... 1 

BAKGRUND ...................................................................................................................................................... 1 

SJÄLVSKADEBETEENDE .......................................................................................................................... 1 

VÅRDANDE ............................................................................................................................................ 2 

SJUKSKÖTERSKANS ANSVARSOMRÅDE ................................................................................................... 3 

VÅRDMÖTETS PÅVERKAN PÅ PATIENTERS UPPLEVELSER AV VÅRDEN ........................................................ 4 

ATTITYDER ............................................................................................................................................ 4 

PROBLEMFORMULERING ................................................................................................................................. 5 

SYFTE ............................................................................................................................................................... 5 

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT ............................................................................................................................ 5 

METOD ............................................................................................................................................................. 6 

LITTERATURSÖKNING ............................................................................................................................. 6 

ANALYS ................................................................................................................................................. 7 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ............................................................................................................. 7 

RESULTAT ......................................................................................................................................................... 9 

SJUKSKÖTERSKORS FÖRSTÅELSE ........................................................................................................... 9 

Förståelse för patienternas intentioner ........................................................................................... 9 

Bristande förståelse ...................................................................................................................... 10 

God förståelse ............................................................................................................................... 11 

Utbildning ...................................................................................................................................... 11 

Yrkeserfarenhet ............................................................................................................................ 12 

SJUKSKÖTERSKORS KÄNSLOR .............................................................................................................. 13 

Känslor med negativ påverkan ..................................................................................................... 13 

Vårdrelation ................................................................................................................................... 14 

Rädslor .......................................................................................................................................... 15 

SJUKSKÖTERSKORS FÖRHÅLLNINGSSÄTT .............................................................................................. 16 

Svårigheter i omvårdnaden ........................................................................................................... 17 

Meningsskiljaktigheter i omvårdnaden på grund av attityder ....................................................... 18 

Eftersträvad vård........................................................................................................................... 19 

DISKUSSION ................................................................................................................................................... 20 

METODDISKUSSION.............................................................................................................................. 20 



 
 

 
 

 

   
 

RESULTATDISKUSSION ......................................................................................................................... 21 

Kunskapsutveckling ...................................................................................................................... 21 

Omvårdnadsansvar....................................................................................................................... 23 

Känslor .......................................................................................................................................... 24 

KLINISKA IMPLIKATIONER ...................................................................................................................... 25 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ................................................................................................... 26 

SLUTSATS ....................................................................................................................................................... 26 

REFERENSFÖRTECKNING ................................................................................................................................ 28 

BILAGA 1. SÖKMATRIS ................................................................................................................................... 31 

BILAGA 2. MATRIS ÖVER URVAL AV ARTIKLAR TILL RESULTAT ....................................................................... 33 

 

 



 
 1 (38) 

 

   
 

1 Inledning 

Vi som författare till denna uppsats har i privatlivet och i praktiken mött individer med ett 

självskadebeteende, en patientgrupp vi upplevt blivit orättvist behandlade inom vården. 

Därmed växte ett starkt intresse att ge röst åt dessa individer, då vi upplever att 

självskadebeteende fortfarande är tabubelagt. När vi talar om ämnet psykisk ohälsa så får vi 

upp en mängd olika aspekter som går att relatera direkt till hur vårt välmående påverkas. Vi 

var tidigt överens om att vi ville lyfta fram den psykiska ohälsan specifikt för 

självskadebeteende och sjuksköterskors attityd gentemot de drabbade patienterna.  

Självskadebeteende förändrar individens livssituation och det självdestruktiva beteendet 

leder till att personen blir beroende av stöd från andra människor. I vården har patienterna 

nära kontakt med sjuksköterskor, varför sjuksköterskans attityd har en avgörande betydelse 

för hur vården och patientens relation till den utvecklas.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Självskadebeteende 

Självskadebeteende definieras som ett oberäkneligt och impulsivt beteende, där individen vid 

upprepade tillfällen utsätter sig själv för skador (Lindgren, 2010). Det finns flertal begrepp 

som beskriver självskadebeteende, beroende på typen av skada och bakomliggande orsak. 

Självskadebeteende delas därför in i olika grupper. Den första gruppen benämns som 

självstympning och stereotyp självskada, som ofta kan härledas till bakomliggande psykisk 

sjukdom eller dylikt. Individer med denna typ av självskadebeteende tillför sig ofta stora och 

svåra skador, i jämförelse med individer i den andra gruppen för ytlig/måttlig självskada, där 

skadorna ofta är hudskador. Denna grupp delas vidare in i tre undergrupper; tvångsmässig 

självskada, tillfällig självskada samt upprepad självskada. De två sistnämnda undergrupperna 

är vad som vidare kommer att benämnas som självskadebeteende, och är den typ av handling 

och beteende som ligger till grund för litteraturöversikten. Skillnaden mellan tillfälligt och 

upprepat självskadebeteende är i vilken omfattning individen upplever behovet att utföra 

handlingen. Gemensamt för de ovannämnda är att skadorna uppstår då individen avsiktlig 

skär, rispar eller bränner sig själv. Handlingen är inte menad att riskera individens liv utan 

ämnad, utifrån patientens perspektiv, som en konstruktiv handling. Patienten menar vårda sig 

själv och sin psykiska smärta genom självskadebeteendet.  

Självskadebeteende kan anses utgöra ett stort hälso- och samhällsproblem, på grund av 

beteendets bakomliggande orsaker och de konsekvenser det kan medföra (O’Connor, 
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Rasmussen och Hawton, 2010). Sexuella övergrepp, depression, oro/ängslan samt lågt 

självförtroende är alla faktorer som påvisade ett samband mellan bakomliggande orsaker till 

självskadebeteende och tendenser till ett självdestruktivt beteende. Självskadebeteendet var 

vanligare förekommande hos kvinnor med ett problematiskt förflutet där exempelvis 

föräldrarna var frånskilda, där skolgången varit svår samt då individerna haft komplicerade 

förhållanden. Beteendet var även vanligare förekommande hos individer med en mer 

accepterande attityd till självskadebeteendet, ofta som ett resultat av grupptryck och/eller 

umgänge i kretsar där beteendet var vanligt förekommande. Warm, Murray och Fox (2007) 

menar att cirka en av 600 personer i allmänhet söker vård till följd av självförvållade skador. 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) sökte 7825 individer vård för självförvållade skador, 

mellan 2010-2014, vilket visar på en ökning sedan 1990-talet.  En studie av Madge et al. 

(2008) visar att endast hälften av de individer som skadat sig själva sökte vård. Mörkertalet 

för antal individer med självskadebeteende är därför stort, till följd av att hälften väljer att inte 

söka vård för sina skador. Det blir därmed svårt att uppskatta förekomsten av 

självskadebeteende i Sverige idag.  

 

2.2 Vårdande 

Vårdande beskrivs inom vårdvetenskapen som ett begrepp som förhåller sig till patient, 

sjukdom samt lidande (Söderlund, 2012). Per definition betyder ordet vård tillsyn förenad 

med viss behandling, särskilt av svaga eller sjuka personer i syfte att uppehålla livet eller bota 

(https://svenska.se). Att vårda innebär därmed att ta hand om någon som är sjuk, i syfte att 

personen ska må bra. I synonym till att vårda innebär omvårdnad att noggrant och 

omsorgsfullt se till och behandla en svag eller sjuk person i syfte att främja hälsa. Som en 

kombination av begreppen vård och omsorg, blir begreppet omvårdnad komplex, ett begrepp 

med många olika tolkningar och innebörder (Dahlberg & Segesten, 2010). Begreppet 

vårdande, eller omvårdnad, förklarar den unika vårdande processen i vårdmötet mellan 

sjuksköterskan och patienten, det så kallade mänskliga vårdandet. Ett sådant vårdande 

resulterar i såväl den medicinska behandlingen som det mänskliga vårdandet, vilken möter 

patienten som en helhet med både kropp och själ. Att vårda, menar Barker & Buchanan-

Barker (2005), innebär närande, d.v.s. att sjuksköterskan ska finnas tillhands för individer 

som befinner sig i kris, att ge ovillkorligt stöd och skapa förutsättningar för individen att hitta 

en väg ur krisen. Barker & Buchanan-Barker (2005) menar att omvårdnad i form av ett 

närande är av stor vikt, då omvårdnaden bör likna ett möte mellan två medmänniskor, snarare 

https://svenska.se/
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än en yrkesroll. Av vikt är även att omvårdnaden inte bör handla om sjuksköterskans ansvar 

att bära, hantera och kontrollera patienternas lidande, då det kan medföra problem för 

samhället, familjen eller patienten. Omvårdnad bör istället innefatta sjuksköterskans 

möjligheter att hjälpa patienten förstå och ge uttryck för sina upplevelser, i hopp om att 

patienten kan lära sig av dem och växa.  

 

2.3 Sjuksköterskans ansvarsområde 

Omvårdnad är sjuksköterskans yrkesmässiga ansvarsområde (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017). All omvårdnad bör ges med respekt för mänskliga rättigheter, hänsyn till patientens 

värderingar, vanor och tro samt med respekt för individens autonomi, integritet och värdighet. 

Denna grundsyn i vård och omvårdnad stödjs i hälso- och sjukvårdslagen (HSL), som säger 

att all vård ska ges med respekt för var människas värde och den enskilda människans 

värdighet (SFS 2017:30, kap. 3, 1§). Patienternas rätt till integritet, självbestämmande och 

delaktighet i vården är grundläggande för en god och adekvat vård (SFS 2017:30, kap. 5, 1§). 

Grundläggande är att omvårdnaden är personcentrerad, där omvårdnadsprocessen utgår från 

ett holistiskt perspektiv för patientens unika situation, behov och problem. Var människa bör 

ses som unik och ska bemötas utifrån sina unika förutsättningar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

 

2.4 Sjuksköterskans ansvar i vården av patienter med självskadebeteende 

I vården av patienter med självskadebeteende bör sjuksköterskans förhållningssätt präglas av 

lyhördhet och respekt, så en trygg relation ska kunna skapas (Lindgren, 2010). Det innebär att 

sjuksköterskans ansvar är att försöka förstå de tankegångar och avsikter som patienten har och 

som ges i uttryck genom självskadebeteendet. Det ligger sedan till grund för 

omvårdnadsarbetet, där sjuksköterskan ser till patientens individuella behov, risker och 

resurser. Det är av vikt att det sistnämnda tydligt lyfts fram, då det ger hopp, motivation och 

stöd till patienten, vilket skapar möjligheter för tillfrisknande. Att sjuksköterskor har god 

kunskap kring självskadebeteende och en förmåga till ett respektfullt och personcentrerat 

förhållningssätt är av stor vikt vid omvårdnaden (Long, Manktelow och Tracey, 2015). Bred 

kunskap kring självskadebeteende hos vårdpersonal, som bemöter patienterna med respekt för 

deras psykiska ohälsa, upplevdes av patienter medföra att de fick ett gott bemötande och en 

god vård. Patienterna var då måna om att söka vård och fullfölja behandlingarna.  
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2.5 Vårdmötets påverkan på patienters upplevelser av vården 

Vårdmötet mellan patienten och sjuksköterskan har en betydande roll, då faktorer som tillit, 

hopp och tro är viktiga för hur vi känner och mår psykiskt (Dahlberg & Segesten, 2010). Ett 

vårdmöte kan stärka dessa upplevelser hos patienten, vilket kan vara en avgörande faktor för 

patientens möjligheter till förbättring och upplevelse av vidare vård. Vårdmötet kan således 

vara en avgörande faktor för att patienter med självskadebeteende söker vård senare i livet, 

vid återinsjuknande eller upprepad självskada. Sjuksköterskans attityd bildar grunden för 

vårdmötets utformning och dess resultat. Upplevd problematik i vårdmötet kan uppstå till 

följd av den stigmatisering och de fördomar som finns kring självskadebeteende (Long, 

2017). På grund av de förutfattade meningar som finns kring beteendet undviker många 

individer med självskadeproblematik att söka vård, i rädsla för de fördomar som fanns och det 

bemötande de tidigare erfarit. Som ett resultat av stigmatiseringen upplevde sig patienterna bli 

behandlade som en grupp, då vårdpersonalen misslyckades med att se individen bakom 

skadorna. Personer med självskadebeteende upplevde att sjuksköterskor uttryckte känslor av 

till exempel ilska, irritation och ängslan i vårdkontexter (Rayner, Allen och Johnsons, 2005). 

Författarna skriver att sjuksköterskornas förhållningssätt till patienter med självskadebeteende 

har stor påverkan på deras hälsa och välmående. De negativa känslor som patienterna 

uppfattade hos sjuksköterskorna hade en direkt inverkan på patienterna, där sjuksköterskans 

negativa känslor projicerades på patienten. Denna projektion, eller cykel som författarna 

beskriver det, kan i värsta fall medföra att självskadebeteendet förvärras. 

 

2.6 Attityder 

Attityder definieras, i Svensk Ordbok (https://svenska.se), som en tydligt visad inställning till 

en viss person eller företeelse. Individens attityder byggs upp och formas genom erfarenheter, 

och påverkar personens inställningar, tankesätt och synsätt (Lilja & Hellzén, 2010). 

Individens attityder inverkar på dennes syn och föreställningar om omvärlden, och kan 

fungera som en förförståelse för hur personen uppfattar olika frågor och situationer. Attityder 

påverkar därmed det sätt individen bemöter andra. Attityder kan delas in i grupper för positiva 

och negativa, vilka vidare kan indelas i undergrupper. Attityd, eller attitude, definieras på 

engelska dels som en inställning till fakta eller en företeelse, men även som ett sätt att tänka 

eller känna om någon eller något. (https://www.merriam-webster.com). I litteraturöversikten 

används den engelska definitionen av attityder, dvs. förståelse, upplevelse och handling, för 

att besvara syftet, som ett komplement till den svenska definitionen. 

https://svenska.se/
https://www.merriam-webster.com/
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Lilja och Hellzén (2010) beskriver att negativa attityder hos sjuksköterskor och 

vårdpersonal avseende självskadebeteende kan orsakas av en föråldrad bild av psykisk ohälsa, 

vilken kan prägla mötet med patienten. Dagens förändrade bild av psykisk ohälsa och 

psykiatrisk vård möjliggör för vårdpersonalen att ändra sin attityd gentemot patienterna.  

 

3 Problemformulering 

Utifrån bakgrunden beskrivs självskadebeteende som att individen avsiktligt skadar sig själv 

upprepade gånger, med avsikt att lindra den psykiska smärtan. Till följd av felaktiga 

beskrivningar av självskadebeteende samt en felaktig syn och uppfattning av beteendet skapas 

fördomar och förutfattade meningar hos sjuksköterskor om patientgruppen. Patienter med 

självskadebeteende kan uppleva bristande vård och bemötande till följd av sjuksköterskornas 

otillräckliga kunskap, bristande förhållningssätt och negativa känslor. Sjuksköterskors 

attityder kan därmed påverka relationen till patienten negativt, något som kan få till 

konsekvens att patienterna undviker att söka vård. Sjuksköterskans attityd är följaktligen en 

avgörande faktor i vårdandet av patienter med självskadebeteende. 

 

4 Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors attityder till att vårda patienter med självskedebeteende. 
 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Phil Barkers och Poppy Buchanan-Barkers tidsvattenmodell valdes som teoretisk referensram 

i litteraturöversikten, då modellen riktar sig in på psykisk ohälsa. Barker & Buchanan-Barker 

(2005) menar att psykisk ohälsa och de konsekvenser som den medför för individen, är en 

naturlig reaktion på de faktorer som finns med i bakgrunden i människans liv (Barker, 2005). 

Människans erfarenheter, upplevelse och livsstil skapas genom tre erfarenhetsdomäner; 

självet, världsdomänen och andradomänen, vilka ligger till grund för hur hon beter sig, tänker 

samt hanterar upplevelser och känslor. Erfarenhetsdomänerna formas efter en människans 

livshistoria och innefattar hur människan känner, tänker och reflekterar relaterat till denna. 

För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa patienten till förbättring, behöver sjuksköterskan 

förstå bakgrunden för de tre erfarenhetsdomänerna (Barker, Jackson & Stevenson, 1999). 

Detta för att få en djupare kunskap om människan bakom sjukdomen. Att människan bör ses 

som en helhet är något Barker & Buchanan-Barker (2005) förespråkar, där helhetssynen på 
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människan blir en betydelsefull faktor för sjuksköterskan i vårdandet av patientens psykiska 

ohälsa. Det är ett av grundperspektiven i Barkers teori.  

Barker & Buchanan-Barker (2005) lyfter fram begreppet caring with som en ersättning för 

caring for och caring about. Detta begrepp tydliggör sjuksköterskans uppgift att framställa 

patientens omvårdnad till ett gemensamt betydande för både patienten och sjuksköterskan. 

Enligt Barker avspeglar sig sjuksköterskans tro och hopp på patienten, vilket har en 

avgörande roll för hur patientens utveckling av vårdsituationen kommer att vara. 

Sjuksköterskan ska hjälpa patienten till insikt för de ständiga förändringar som sker genom 

livet samt bör stötta patienten till att finna möjligheterna till att styra sitt liv, det vill säga, 

stärka patientens autonomi. Barker menar att sjuksköterskan bör agera som en trygghet för 

patienten, så att patienten ska uppleva modet till att nå en förändring i sitt egna liv. 

Modellen kommer att användas som referensram i diskussionen av arbetet.  

 

6 Metod 

Den metod som användes för arbetet var en litteraturöversikt enligt Friberg (2017). Metoden 

syftar till att skapa en övergripande bild över den kunskap som idag finns inom ett område, 

genom att undersöka och sammanställa befintlig forskning inom det specifika området.  

Genom att tillämpa metoden skapas en bredare bild över det valda ämnet, d.v.s. 

sjuksköterskornas attityd till vården av patienterna med självskadebeteende. 

 

6.1 Litteratursökning 

Sökningarna har gjorts i databaserna Cinahl Complete, PubMed, och PsycInfo, då databaserna 

innehåller en stor del av tidskrifter inom omvårdnad. Den sistnämnda riktar sig även in på 

ämnena psykologi och psykiatri.  

Enligt Friberg (2017) bör sökorden avgränsas efter och grundas på problemformuleringen 

och syftet i studien. Sökord har därmed formulerats baserat på syftet, med fokus på 

fenomenen självskadebeteende samt sjuksköterskors attityder, med avsikt att besvara 

frågeställningen. I sökningarna användes ämnesorden Self-Injurious Behavior, Self-Harm, 

Deliberate Self-Harm och Injuries, Self-inflicted, som alternativ till självskadebeteende. 

Vidare kombinerades dessa sökord med Nurse Attitudes, alternativt Nurse och Attitudes vilka 

kombineras med den booleska operatorn “AND” i databaser med alternativa ämnesord. De 

inklusionskriterier som användes krävde att artiklarna var vetenskapligt granskade, samt att de 

var skrivna på engelska. Även begränsningar avseende publiceringsår gjordes, där artiklarna 
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skulle vara publicerade mellan 2002-2018. Begränsningar till publiceringsår behövde 

successivt utökas till följd av bristande antal nya studier och artiklar. Nyare artiklar valdes 

dock i största möjliga mån, framför artiklar med ett äldre publiceringsår. Vid sökning lästes 

rubrikerna, med syfte att kunna plocka ut artiklar relevanta till ämnet. Vidare bedömning 

gjordes utifrån de relevanta artiklarnas abstrakt, huruvida artiklarna lästes i sin helhet. En 

artikel; “But what about the really ill, poorly people?” (An ethnographic study into what it 

means to nurses on medical admissions units to have people who have harmed themselves as 

their patients),  fann författarna genom sekundärsökning och frisökning i PubMed.  

De valda artiklarna kvalitetsgranskades och värderades, i syfte att säkerställa att arbetet 

skulle hålla god kvalitet. Kvalitetsgranskningen gjordes enligt Friberg (2017) under 

gemensam diskussion, varpå författarna tog ställning till om artiklarna skulle användas i 

arbetet. Kvalitetsgranskningen syftade till att värdera studiernas kvalitet och innefattade bland 

annat granskning av studiernas utformning och bearbetning.  

 

6.2 Analys 

De valda artiklarna analyserades därefter enligt Fribergs (2017) modell. Under analysen 

bearbetades, studerades och lästes de valda artiklarna ett flertal gånger, i syfte att skapa en 

bredare förståelse för deras innehåll. Författarna läste artiklarna till en början var för sig, för 

att sedan kunna diskutera och vidare analysera resultatet tillsammans, i syfte att försäkra sig 

om samsyn om studiernas resultat. Vidare observerade och analyserade författarna 

tillsammans artiklarnas likheter och/eller skillnader, varpå innehållet kunde sorteras och 

övergripande områden identifieras. Genom analysen strukturerades resultatet med hjälp av 

färgmarkeringar, för att möjliggöra kategorisering och tydlig presentation. Teman och 

subteman i studiernas resultat utformades genom tillämpning av en deduktiv analysmetod. 

Det innebär att huvudteman utformades efter attitydbegreppets definition, vilket skapade tre 

huvudteman; förståelse, upplevelser och handlingar. Vidare gjordes granskning av subteman 

med hjälp av färgkodning, varpå de olika subteman sorterades under respektive huvudtema, 

där texten översattes och klistrades in i ett eget dokument.  Detta resulterade i en mer 

övergripande förståelse av artiklarnas resultat.  

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Syftet med forskningsetik är att skydda individer som deltar i studier, att deras rättigheter 

avseende värdighet, integritet och autonomi tillgodoses och respekteras, så de inte på något 
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sätt blir utnyttjade eller kränkta (Kjellström, 2012). Med hänsyn till det har vi som författare 

endast inkluderat artiklar som genomgått etiska prövningar och som godkänts av etisk 

kommitté, alternativt artiklar som innehåller etiska överäganden. På detta sätt kunde vi som 

författare säkerställa att deltagarna genom forskningsprocessen respekterats och bibehållit sin 

värdighet, integritet och autonomi, i enighet med Helsingforsdeklarationen och de etiska 

principer som däri presenteras. Denna deklaration skildrar att forskning etiskt bör granskas av 

individer som är oberoende, för att nå ett objektivt resultat. Syftet med 

Helsingforsdeklarationen är att en granskning av forskningen i studien bör göras för att ta reda 

på ifall forskningen är gjord i syfte att gynna människors hälsa. 

Vidare inkluderades endast artiklar som var vetenskapligt granskade, peer-reviewed, i syfte att 

säkerställa att studierna höll god vetenskaplig kvalitet. Detta i enighet med att forskningsetik 

innebär att forskare erhåller ett ansvar för att den forskning som presenteras är av god kvalitet 

och är moraliskt acceptabel (Segesten, 2017).  

I syfte att förhindra oredlighet i litteraturöversikten, var författarna till denna litteraturöversikt 

särskilt aktsamma avseende risken för plagiering, fabricering och falsifiering. Genom 

tillämpning av riktig referatteknik, där författarna tydligt angett upphovsman och källa till 

litteraturstudiens text, önskar författarna undgått risken att medvetet eller omedvetet 

manipulera texten genom plagiering. Vidare tog författarna i beaktning risken för fabrikation 

och förfalskning, något som kan ske då data från studier, artiklar och övriga källor förvrängs 

eller ändras i metoder eller resultat (Kjellström, 2012). Risk att ett arbete vinklas till följd av 

selektiv presentation av data, kan ske till följd av exempelvis förförståelse. Det kan medföra 

att enbart de delar av studier eller andra källor som gynnar författarnas eventuella 

förförståelse väljs ut och presenteras. Genom att tidigt medvetandegöra den förförståelse 

författarna hade avseende sjuksköterskors attityder samt genom diskussion och reflektion 

författarna emellan, kunde risken för fabricering alternativt falsifiering relaterat till 

förförståelse minskas. Av vikt var att behandla alla olika personliga aspekter lika relevanta för 

arbetet, varför författarna lade stor vikt vid presentation av all data som berörde 

sjuksköterskornas attityder i vården av patienter med självskadebeteende, oavsett om datan i 

fråga var i linje med författarnas förförståelse. Det prioriterades starkt under arbetets gång, i 

avsikt att minimera risken för oredlighet i form av fabricering eller falsifiering. 
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8 Resultat 

Resultatet ämnar besvara sjuksköterskornas attityder i vården av patienter med 

självskadebeteende, och kommer redovisas utifrån attitydbegreppets definition; förståelse, 

upplevelser och handlingar. Resultatet presenteras utifrån tre huvudteman; sjuksköterskornas 

förståelse, sjuksköterskornas känslor samt sjuksköterskornas förhållningssätt, med respektive 

underrubriker. 

 

8.1 Sjuksköterskors förståelse 

Sjuksköterskornas förståelse för patienternas beteende påvisade en direkt inverkan på 

sjuksköterskornas attityder till patienter med självskadebeteende (Hopkins, 2002; Shaw & 

Sandy, 2016; Thompson, Powis & Carradice, 2008; Tofthagen, Talseth & Fagerström, 2014; 

Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007).  

Det framkom av studiernas resultat att sjuksköterskorna hade varierande förståelse och 

kunskap om patienternas självskadebeteende, de faktorer som låg bakom självskadebeteendet 

och hur det påverkade patienten. Faktorer såsom sjuksköterskornas ålder, yrkeserfarenhet och 

examensår hade viss påverkan på deras attityder gentemot patientgruppen (McCarthy & 

Gijbels, 2010; Dickinson & Hurley, 2011).  

 

8.1.1 Förståelse för patienternas intentioner 

Sjuksköterskornas uppfattning om patientens intentioner med självskadebeteendet visade en 

direkt påverkan på deras attityder gentemot patientgruppen (Thompson et al., 2008; Wheatley 

& Austin-Payne, 2009). 

Patientens intentioner, menade sjuksköterskorna, kunde delas upp i intrapersonella 

respektive interpersonella funktioner (Thompson et al., 2008). De intrapersonella 

funktionerna beskrevs som ett sätt för patienten att hantera outhärdliga känslor, genom att 

distrahera sig själva från den emotionella smärtan. Detta beskrevs som ett sätt för patienterna 

att frigöra sig från den inre, psykiska smärtan genom att fokusera på den fysiska. De 

intrapersonella funktionerna av självskadebeteendet kunde även ses som ett sätt för patienten 

att hantera ilska, genom att vända den inåt mot sig själv. De interpersonella funktionerna 

innebar att patienterna kommunicerade till sin omgivning att något inte stod rätt till. I motsats 

till patientens intrapersonella intentioner upplevdes de interpersonella vändas utåt, vilket även 

hade en påverkan på individens omgivning. De interpersonella funktionerna kunde därmed 

beskrivas som ett sätt för patienten att söka och få uppmärksamhet eller som ett vapen genom 
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vilken individen önskade få kontroll över sin omgivning. Sjuksköterskornas uppfattningar om 

att patienter hade interpersonella intentioner genom självskadebeteendet, kunde medföra ökad 

ömkan gentemot patientgruppen (Wheatley & Austin-Payne, 2009). Denna förståelse 

tenderade ha negativ påverkan på sjuksköterskornas förståelse, upplevelser och 

förhållningssätt gentemot patientgruppen, vilket kunde skapa negativa attityder hos 

sjuksköterskorna. Detta i motsats till de sjuksköterskor som upplevde patienternas intentioner 

som intrapersonella.  

Om än endast beskrivet i två studier, kunde denna tolkning av patienternas intentioner och 

dess påverkan på sjuksköterskornas attityder därav, ses i flertalet studier (Hopkins, 2002; 

Shaw & Sandy, 2016; Wilstrand et al., 2007). 

 

8.1.2 Bristande förståelse 

Bristande förståelse för självskadebeteende hade en negativ inverkan på sjuksköterskornas 

upplevelser och handlingar i vården av patientgruppen, vilket i sin tur medförde negativa 

attityder. En minoritet av sjuksköterskorna medgav att de hade bristande förståelse för och 

kunskap om patienternas problem (Thompson et al., 2008; Wilstrand et al., 2007). Dock 

visade flertalet studier på sjuksköterskors bristande förståelse för självskadebeteende, något 

som kunde avläsas baserat på sjuksköterskornas negativa attityd till beteendet (Hopkins, 

2002; Shaw & Sandy, 2016). Det framkom att sjuksköterskorna upplevde beteendet så dolt, 

främmande och obehagligt att det för dem var bortom förståelse, ett mysterium, varför 

patienter önskade riskera sin hälsa genom att skada sig själva. I hänvisning till patientgruppen 

kunde sjuksköterskorna använda sig av öknamn såsom manipulativa, 

uppmärksamhetssökande och tidsslösare, något som tyder på bristande förståelse för 

beteendet och de bakomliggande faktorer som medför självskadebeteende (Shaw & Sandy, 

2016). Sjuksköterskornas bristande förståelse för självskadebeteendet kunde även avläsas 

utifrån deras tankar om patientgruppens rätt till vård, där sjuksköterskorna kunde anse 

patienterna ovärdiga vård (Hopkins, 2002; Shaw & Sandy, 2016). Patienter med 

självskadebeteende upplevdes ha minskad rätt till vård, baserat på sjuksköterskornas negativa 

yttranden om patientgruppen. Detta i jämförelse med de patienter som hade behov av 

medicinska åtgärder till följd av somatiska diagnoser och som, av detta faktum, var den 

patientgrupp som hade berättigade anledningar att motta vård då de var verkligt sjuka. 
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8.1.3 God förståelse 

God förståelse för självskadebeteende hade emellertid positiv inverkan på sjuksköterskornas 

upplevelser och handlingar i vården av patienterna, vilket i sin tur medförde positiva attityder 

gentemot patientgruppen. God förståelse för patienternas beteende, de bakomliggande 

orsakerna och dess påverkan på patienten kunde avläsas i flertalet studier (Dickinson & 

Hurley, 2011; Shaw & Sandy, 2016; Thompson et al., 2008; Tofthagen et al., 2014; Wheatley 

& Austin-Payne, 2009). Sjuksköterskorna förstod patienternas självskadebeteende som en 

komplex uppsättning av beteenden, beteenden som för patienten uppfyllde en specifik 

funktion. Sjuksköterskornas förklaringar till de bakomliggande faktorer som orsakar 

självskadebeteendet var att patienten skadats psykiskt tidigare i livet, vilket i sin tur kunde 

medföra att patienten var sårbar i relationen till andra (Tofthagen et al., 2014). Några 

sjuksköterskor beskrev hur patienterna även kunde självskada till följd av ångest (Shaw & 

Sandy, 2016).  

Sjuksköterskorna visade även på förståelse för hur de själva i vården av patienterna kunde 

påverka självskadebeteendet (Shaw & Sandy, 2016; Tofthagen et al., 2014). Deltagarna i 

studierna reflekterade över hur kollegornas bristande förståelse för patienternas beteende 

kunde ha en direkt negativ inverkan på patienterna, där bristande förståelse och hånfulla 

uttryck kunde medföra att patienten kände sig kränkt, dehumaniserad och ökade patientens 

redan existerande skamkänslor. Till följd av detta ökade risken för att patienten fortsatte 

och/eller förvärrade självskadorna, alternativt att patienterna kände sig avskräckta från att 

söka hjälp. Vidare menade sjuksköterskorna att deras negativa känslor och attityd kring 

självskadebeteende kunde förhindra vidare kunskapsutveckling och förståelse för patienternas 

beteende, bakomliggande faktorer och dess påverkan på patienten. I sin tur kunde bristande 

förståelse för och ovilja att förstå patienternas självskadebeteende resultera i mer frekventa 

självskador hos patienterna.  

  

8.1.4 Utbildning 

Tidigare utbildning inom området självskadebeteende påvisade en direkt inverkan på 

sjuksköterskornas attityder gentemot patienter med självskadebeteende, eftersom utbildning 

förändrade alternativt ökade möjligheterna för förändring, av sjuksköterskorna inställning till 

vården av patientgruppen (Carter, Latif, Callaghan & Manning, 2018, Dickinson & Hurley, 

2011; McCarthy & Gijbels, 2010).  
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Utbildning inom området tenderade medföra en förbättrad attityd hos sjuksköterskor, i 

jämförelse med sjuksköterskor som inte genomgått utbildning inom området (Dickinson & 

Hurley, 2011; McCarthy & Gijbels, 2010).  Detta kunde ses genom sjuksköterskornas ökade 

förståelse, empati, engagemang och optimism i vården av patienter med självskadebeteende. 

Utbildning tenderade även att förbättra sjuksköterskornas effektivitet i vården av 

patientgruppen (Carter et al., 2018). Många av de sjuksköterskor som deltog i studierna 

önskade och var villiga att delta i kompetensutveckling inom området (Dickinson & Hurley, 

2011; Shaw & Sandy, 2016; Thompson et al., 2008; Wilstrand et al., 2007). Genom förbättrad 

förståelse för beteendet önskade sjuksköterskorna lättare kunna vårda patienterna utan en 

känslomässig påfrestning och stressfyllt vårdgivande. Som ett resultat av detta hoppades 

sjuksköterskorna kunna förbättra vården för patienterna, då deras förmåga till acceptans för 

beteendet och möjlighet att ge stöd till patienterna skulle öka. De flesta sjuksköterskor som 

deltog i studien hade inte genomgått utbildning i området, trots stor efterfrågan (Carter et al., 

2018; Dickinson & Hurley, 2011; McAllister, Creedy, Moyle & Farrugia, 2002; Thompson et 

al., 2008). Några sjuksköterskor uttryckte dock motvilja att genomgå utbildning i området, då 

de menade att de genom yrkeserfarenhet hade god förståelse för självskadebeteende (Shaw & 

Sandy, 2016).   

 

8.1.5 Yrkeserfarenhet  

Yrkeserfarenhet som enskild faktor för påverkan på sjuksköterskornas attityder till 

patienterna, visade varierade resultat i studierna. Lång yrkeserfarenhet hade en signifikant 

positiv påverkan på attityderna hos sjuksköterskorna som vårdade patienter med 

självskadebeteende, det visade Carter et al. (2018). En tendens till positiv påverkan syntes 

även i McCarthy & Gijbels (2010) studie, emellertid utan statistiskt signifikant resultat. 

Sjuksköterskornas positiva attityder minskade dock succesivt efter 16 års arbete med 

patientgruppen. Resultatet i andra studier visade å andra sidan ingen signifikant korrelation 

mellan yrkeserfarenhet och sjuksköterskornas attityder (Dickinson & Hurley, 2011; 

McAllister et al., 2002).  

Sjuksköterskornas arbetsfält, utbildning, examensår och kön påvisade signifikant påverkan 

på attityderna, där sjuksköterskor inom akutsjukvården och psykiatrin generellt hade bättre 

attityder gentemot patienter med självskadebeteende i jämförelse med sjuksköterskor inom 

allmänsjukvården (Carter et al., 2018; Hopkins 2002; McCarthy & Gijbels, 2008). 

Sjuksköterskor som arbetade på stora sjukhus hade sämre attityder än sjuksköterskor på 

mindre enheter (McAllister et al., 2002). Specialistutbildade sjuksköterskor, alternativt de 
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sjuksköterskor som gått utbildning inom området, visade på en mer positiv och empatisk 

attityd gentemot patienter med självskadebeteende, i jämförelse med grundutbildade 

sjuksköterskor (Dickinson & Hurley, 2011; McCarthy & Gijbels, 2010). Det kunde även ses i 

motsatsen, där grundutbildande sjuksköterskor påvisade högre antipati i jämförelse med 

vidareutbildade sjuksköterskor (Dickinson & Hurley, 2011). 

Faktorer såsom ålder, yrkeserfarenhet och examensår hade viss påverkan på 

sjuksköterskornas attityder gentemot patientgruppen (Carter et al., 2018; Dickinson & Hurley, 

2011; McCarthy & Gijbels, 2008). Sjuksköterskor i åldersgrupp 41–50 år tenderade att vara 

mer positiva än sjuksköterskor i åldrarna 51–60 (McCarthy & Gijbels, 2008).  Examensår 

som faktor för påverkan av sjuksköterskors attityder var signifikant för sjuksköterskor som 

tagit examen före 1976 (Dickinson & Hurley, 2011). Dessa sjuksköterskor visade ökad 

antipati gentemot patienter med självskadebeteende. 

 

8.2 Sjuksköterskors känslor  

Att sjuksköterskornas känslor i vården av patienter med självskadebeteende utgjorde en 

betydelsefull del i deras arbete och påverkade sjuksköterskornas attityder gentemot 

patientgruppen framkom tydligt (Hopkins, 2002; Shaw & Sandy, 2016; Thompson et al., 

2008; Tofthagen et al., 2014; Wheatley & Austin-Payne, 2009; Wilstrand et al., 2007). 

Sjuksköterskorna beskrev olika emotionella reaktioner i deras arbete med patienter med 

självskadebeteende, där ilska, frustration, ångest, oro, sorg och maktlöshet var känslogrupper 

som framträdde starkt.  

 

8.2.1 Känslor med negativ påverkan 

Negativa emotionella reaktioner i arbetet, däribland ilska, frustation och ångest uppstod hos 

sjuksköterskorna relaterat till deras uppfattning av beteendet som obotligt (Hopkins, 2002; 

Shaw & Sandy, 2016; Thompson et al., 2008; Tofthagen et al., 2014). Sjuksköterskornas 

känslor påverkade deras attityder gentemot patientgruppen, vilken i sin tur även hade en 

påverkan på sjuksköterskornas benägenhet att hjälpa patienter med självskadebeteende 

(Wheatley & Austin-Payne, 2009). Patienternas återinsjuknande eller försämring kunde 

upplevas som ett personligt nederlag efter sjuksköterskornas ansträngningar att hjälpa, 

uppmuntra och vägleda patienterna till tillfrisknande, vilket kunde medföra känslor av 

frustration, ilska och hopplöshet. Sjuksköterskorna kunde bli avskräckta och uppleva känslor 

av maktlöshet vid de tillfällen de kände att de inte kunde hjälpa patienten till förbättring 
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(Tofthagen et al., 2014). Sjuksköterskorna upplevde frustration då de behövde gå igenom 

processen att vårda samma patienter återigen, samt då patienterna nekade den erbjudna vården 

(Hopkins, 2002). Sjuksköterskorna uttryckte även en känsla av hjälplöshet över att de inte 

kunde vare sig kontrollera eller förhindra patienternas beteende (Hopkins, 2002; Thompson et 

al., 2008; Tofthagen et al., 2014), något som medförde ökad sympati eller ömkan till 

patienterna (Wheatly & Austin-Payne, 2009). Sjuksköterskorna upplevde sina åtgärder som 

otillräckliga, ett personligt misslyckande, då de endast kunde försöka reducera beteendet och 

göra det så säkert som möjligt för patienterna. 

Det var vanligt att sjuksköterskorna upplevde sig överväldigade av de negativa känslor 

som uppstod i vården av patienter med självskadebeteende, till den grad att vården av 

patientgruppen upplevdes känslomässigt påfrestande (Hopkins, 2002; Shaw & Sandy, 2016; 

Thompson et al., 2008; Wilstrand et al., 2007). Frustation kunde leta till upplevd ilska i 

vården av patienterna, vilket av sjuksköterskorna kunde upplevas svårhanterlig (Wilstrand et 

al., 2007). Även känslor av ångest kunde uppstå till följd av de ovanbeskrivna faktorerna, 

vilka kunde skapa frustation hos sjuksköterskorna (Thompson et al., 2008). De svårhanterliga 

känslor sjuksköterskorna upplevde påverkade deras attityder genom bristande förståelse för 

och förhållningssätt gentemot patientgruppen. En del sjuksköterskor kunde härleda deras 

upplevda känslor av ångest till patienternas känsloyttringar, och ansåg därför patienternas 

känslor smitta av sig på dem själva (Thompson et al., 2008; Tofthagen et al., 2014). Som ett 

sätt att hantera de svåra känslor som uppstod i vården med patienter med självskadebeteende, 

försökte sjuksköterskorna finna olika sätt för vilka de kunde hantera känslorna (Tofthagen et 

al., 2014; Wilstrand et al., 2007). Sjuksköterskorna använde olika strategier för att inte 

påverkas av de starka känslor som kunde uppstå i ett vårdmöte, däribland att de använde 

skämt, sarkasm eller ironi samt att de stängde av vissa känslor och på så sätt separerade sig 

själva från patientens känslor, för att i stunden kunna agera. En sjuksköterska uttryckte att 

dessa copingstrategier upplevdes svåra att vidta, då hon kände sig känslokall gentemot 

patienterna (Wilstrand et al., 2007). 

 

8.2.2 Vårdrelation 

Sjuksköterskornas relation till patienterna upplevdes av flertalet som komplex, något som 

direkt kunde härledas till ett antal faktorer som påverkade deras attityder gentemot 

patienternas beteende. Sjuksköterskornas negativa och svårhanterliga känslor påverkade 

oundvikligen relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna (Hopkins, 2002; Shaw & 

Sandy, 2016; Thompson et al., 2008; Tofthagen et al., 2014).  
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Sjuksköterskorna upplevde olika svårigheter i etableringen av relationen till patienten, 

vilka förhindrade möjligheterna att skapa en god terapeutisk allians (Hopkins, 2002; Shaw & 

Sandy, 2016; Thompson et al., 2008; Tofthagen et al., 2014; Wilstrand et al., 2007). 

Sjuksköterskorna kunde undvika att skapa nära relationer till patienterna, i rädsla för att 

sjuksköterskornas handlingar och negativa känslor skulle försämra deras mående, vilket 

kunde orsaka upprepade självskador (Shaw & Sandy, 2016). Sjuksköterskornas distanserande 

kunde även verka som en typ av copingstrategi, vilken kunde minska risken för att 

patienternas återinsjuknande skulle upplevas som ett personligt misslyckande (Thompson et 

al., 2008). Bristande förståelse för förhållandets dynamik kunde medföra en risk att 

sjuksköterskorna upplevde patientens beteende som personligt, varpå de upplevde 

misslyckande och hjälplöshet i vården och i relation till patienten (Thompson et al., 2008; 

Tofthagen et al., 2014) 

Känslor av förakt och hopplöshet relaterat till självskadebeteendet medförde att 

sjuksköterskorna undvek patienterna (Hopkins, 2002). Några sjuksköterskor kunde uppleva 

svårigheter i att kommunicera med och forma en vårdrelation till patienterna, en patientgrupp 

de upplevde otrevliga, provocerande, utmanande, krävande, svåra och tidskrävande (Hopkins, 

2002; Thompson et al., 2008). Upplevelsen kunde härledas till de psykiska diagnoser och 

typiska beteenden vilka sjuksköterskorna upplevde var vanligt förekommande i samband med 

självskadebeteende. Generalisering och fördomar kring dessa psykiska diagnoser medförde 

negativa och dömande attityder hos sjuksköterskorna, vilka i sin tur resulterade i bristande 

försök till att etablera en relation till patienten. Tydligt var hur sjuksköterskornas inställning 

till patientgruppen påverkades av otrygghet och osäkerhet kring beteendet. Sjuksköterskorna 

kunde dock, trots negativa associationer, försöka forma en god relation till patienten (Shaw & 

Sandy, 2016; Tofthagen et al., 2014). Genom att åsidosätta fördomar och förutfattade 

meningar önskade sjuksköterskorna lyssna och se till patientens livsvärld med ovillkorlig 

acceptans och ett öppet och respektfullt förhållningssätt. 

 

8.2.3 Rädslor 

Många sjuksköterskor medgav även att de upplevde sig rädda i vården av patienter med 

självskadebeteende (Hopkins, 2002; Thompson et al., 2008; Wilstrand et al., 2007). Den 

rädsla som sjuksköterskorna gav uttryck för grundade sig i deras uppfattning om beteendet 

som främmande och skrämmande. Sjuksköterskorna uttryckte oro för patienternas beteende 

som livshotande och uttryckte även rädsla över att hitta patienterna livlösa under vårdtiden, 

något som de var rädda att de skulle få skulden för. En del sjuksköterskor gav även uttryck för 
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sorg över patienternas beteende (Thompson et al., 2008). Sjuksköterskorna i samma studie 

medgav att de upplevde de fysiska följderna av beteendet som skakande, chockerande och 

stötande. Sjuksköterskorna kände även oro över att överväldigas av patienternas berättelser, 

då patienterna fick möjlighet att öppna sig och ge utlopp för sin smärta och sorg (Hopkins, 

2002; Tofthagen et al., 2014). Sjuksköterskorna var rädda att inte skulle kunna hantera deras 

sorg då det skulle vara för överväldigande för sjuksköterskorna att kunna kontrollera. 

Upplevd oro i arbetet med patientgruppen kunde medföra ökad negativ attityd hos 

sjuksköterskorna, detta i synnerhet hos manliga sjuksköterskor (Wheatly & Austin-Payne, 

2009).  

Trots de betungande känslor som majoriteten av sjuksköterskorna gav uttryck för i vården 

av patienter med självskadebeteende, uttryckte sjuksköterskorna att deras arbete med 

patientgruppen kunde vara givande (Thompson et al., 2008; Tofthagen et al., 2014). 

Sjuksköterskorna upplevde att de vägledde många patienter till förbättring, välmående och 

minskat självskadebeteende, och att detta vägde upp för de utmaningar de mötte i arbetet med 

patientgruppen.  

 

8.3 Sjuksköterskors förhållningssätt 

Sjuksköterskornas färdigheter i vården av patienter med självskadebeteende påverkades av 

deras förhållningssätt, känslor och attityder gentemot patientgruppen (Wheatly & Austin-

Payne, 2009). Ett empatiskt förhållningssätt resulterade i bättre färdigheter i arbetet med 

patienterna, i jämförelse med motsatsen där ömkan och irritation gentemot patientgruppen 

medförde sämre färdigheter.  

Många sjuksköterskor uttryckte brister i sin yrkeskompetens, något som medförde att de 

kände sig oförberedda i vården av patientgruppen. Sjuksköterskorna kunde härleda det till 

bristande kunskap, utbildning och riktlinjer på arbetsplatsen (Hopkins, 2002; Shaw & Sandy, 

2016; Thompson et al., 2008). Sjuksköterskorna som arbetade på allmänna vårdavdelningar 

underströk den bristande kompetens de hade i vården av patienter med psykisk ohälsa 

generellt, och i synnerhet med patienter med självskadebeteende (Hopkins, 2002). 

Sjuksköterskorna upplevde att de förväntades genomföra ett arbete de inte fått utbildning i, 

exempelvis genomföra vårdinsatser såsom samtal, tröst och rådgivning, något som orsakade 

känslor av förakt och frustration i vården av patienterna. Det ledde i sin tur till att 

sjuksköterskorna tenderade att undvika patientgruppen efter att de genomfört enbart de 

medicinska åtgärder som krävdes för att patienterna kunde förklaras fysiskt stabila. De 
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svårigheter sjuksköterskorna upplever i vården av patienter med självskadebeteende kunde 

delvis härledas till bristande kunskap och träning inom området (Shaw & Sandy, 2016). 

Några sjuksköterskor beskrev hur vårdinsatser tillsattes utifrån respektive patientfall, något 

som kunde upplevas ångestframkallande och förorsaka stress hos sjuksköterskorna, bland 

annat till följd av bristande riktlinjer och rutiner (Thompson et al., 2008).  

 

8.3.1 Svårigheter i omvårdnaden 

Sjuksköterskornas upplevelser av svårigheter i omvårdnaden kunde medföra en negativ 

påverkan på deras attityder, då det påverkade deras känslor, förståelse och förhållningssätt. 

Sjuksköterskorna upplevde att svårigheterna i omvårdnaden av patienter med 

självskadebeteende ofta låg i bristande riktlinjer för hur de bäst skulle vårdas och för vilka 

insatser som skulle sättas in (Hopkins, 2002; Shaw & Sandy, 2016; Thompson et al., 2008; 

Tofthagen et al., 2014). Sjuksköterskornas upplevda effektivitet i vården av patienter med 

självskadebeteende påverkade deras attityd gentemot patientgruppen (McCarthy & Gijbels, 

2010; Wheatley & Austin-Payne, 2009). Generellt upplevde sjuksköterskorna positiva 

attityder till effektiviteten i deras arbete med patienter med självskadebeteende. Faktorer som 

ålder, kön och yrkeserfarenhet kunde dock påverka sjuksköterskornas upplevda effektivitet i 

arbetet. Sjuksköterskor i åldrarna 31-40 år påvisade ökad förmåga att effektivt hantera 

patientgruppen, i jämförelse med yngre kollegor mellan 21-30 år, det visade resultatet av 

McCarthy & Gijbels (2010) studie. Vidare påvisades en korrelation mellan yrkeserfarenhet 

och upplevd effektivitet, där sjuksköterskor som arbetat på akuten i mindre än två år uttryckte 

mindre positivitet till deras förmåga att effektivt vårda patienter med självskadebeteende, i 

jämförelse med deras kollegor som arbetat inom akutsjukvården i sex till tio år. Dock syntes 

inte en korrelation mellan yrkeserfarenhet och effektivitet i alla studier, där exempelvis 

Wheatley & Austin-Payne (2009) studie inte påvisade någon signifikant korrelation mellan 

effektivitet och yrkeserfarenhet.  

Sjuksköterskorna på allmänmedicinsk vårdavdelning var de som i synnerhet upplevde 

bristande riktlinjer i vården av patienter med självskadebeteende, där patientgruppen krävde 

särskilt behandling när de anlände till avdelningen (Hopkins, 2002). Det orsakade, som 

sjuksköterskorna uttryckte det, ett hinder i den dagliga rytmen på avdelningen, något som 

orsakade känslor av frustation och irritation hos sjuksköterskorna och till följd av detta - 

negativa attityder gentemot patientgruppen. De patientsituationer som krävde medicinsk 

behandling, exempelvis såromläggning till följd av självskada, upplevdes av sjuksköterskorna 

som vilken annan omvårdnadssituation som helst. Skillnad i sjuksköterskornas känslor, 
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upplevelser och attityder uppstod då patienterna förklarades medicinskt färdigbehandlade, 

men inte kunde skrivas ut på grund av patienternas psykiska ohälsa, då sjuksköterskorna 

upplevde att de inte hade möjlighet att prioritera tid med patienterna. Även sjuksköterskor 

från psykiatriska avdelningar upplevde att patienter med självskadebeteende krävde särskild 

omvårdnad till skillnad från andra patientgrupper, vilket möjligtvis kunde bero på 

sjuksköterskornas attityder gentemot patientgruppen (Shaw & Sandy, 2016). Där några 

sjuksköterskor tillämpade en allmän eller generell omvårdnad, strävade flertalet 

sjuksköterskor att tillämpa en individanpassad omvårdnad (Shaw & Sandy, 2016; Thompson 

et al., 2008; Tofthagen et al., 2014). De ansåg att generaliserad vård medförde att patienternas 

individuella behov inte tillgodosågs, varför det var av vikt att se individen bakom 

självskadebeteendet för att på bästa sätt kunna hjälpa patienten. Sjuksköterskornas 

eftersträvan av förståelse för patienternas beteende visade på en empatisk attityd till 

patientgruppen. Även sjuksköterskor som av olika anledningar inte arbetade individanpassat, 

såg behovet att individuell anpassad omvårdnad då sjuksköterskorna reflekterade över 

faktorer som kunde förbättra vården av patientgruppen (Wilstrand et al., 2007). De uttryckte 

ett behov av mindre enheter som tog emot patienter med liknande diagnoser och behov, där 

utbildad personal kunde vårda patienterna personcentrerat.   

 

8.3.2 Meningsskiljaktigheter i omvårdnaden på grund av attityder 

Sjuksköterskor tycktes oense avseende de omvårdnadsåtgärder som borde sättas in för 

patienter med självskadebeteende, något som ofta kunde härledas till bristande kunskap, 

förståelse och riktlinjer på arbetsplatsen (Shaw & Sandy, 2016; Thompson et al., 2008; 

Tofthagen et al., 2014; Wilstrand et al., 2007). Sjuksköterskor med vidareutbildning påvisade 

förhöjd förmåga att förhålla sig till enhetens riktlinjer för vården av patienter med 

självskadebeteende, i jämförelse med grundutbildade sjuksköterskor (McCarthy & Gijbels, 

2010). Meningsskiljaktigheter kunde ses i hur sjuksköterskorna bäst kunde förhålla sig till 

patienterna för att undvika att patienten återigen skadade sig själv. En del ansåg att ett hårt, 

kontrollerande och bestämmande förhållningssätt bäst kunde reducera patienternas beteende 

(Shaw & Sandy, 2016; Wilstrand et al., 2007). Det kunde innebära att sjuksköterskorna 

bestämde och begränsade patienterna genom att gripa tag i dem, förödmjukande skrika åt dem 

att de upplevde patienternas beteende som obehagligt, otrevligt och/eller hemskt (Wilstrand et 

al., 2007). Flertalet sjuksköterskor motsatte sig detta förhållningssätt, då de menade att yttre 

kontroll över patienternas beteende kan orsaka en kamp mellan sjuksköterskorna och 

patienterna, något som kan förvärra patienternas självskadande beteende (Shaw & Sandy, 
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2016; Tofthagen et al., 2014). Denna okänslighet i vården av patientgruppen indikerade 

bristande empati och medlidande till patienterna, vilken i sin tur indikerade en negativ attityd 

gentemot patientgruppen (Shaw & Sandy, 2016). Ett kallt, kontrollerade och respektlöst 

förhållningssätt riskerade driva bort patienterna, något som bekymrade flertalet sjuksköterskor 

(Shaw & Sandy, 2016). Sjuksköterskorna medgav att bristande kunskap i vården av patienter 

med självskadebeteende ibland resulterade i bristande vård.  

Många sjuksköterskor underströk vikten av en god vårdrelation till patienten, vilken de 

menade var vital för god vård (Shaw & Sandy, 2016; Thompson et al., 2008). 

Sjuksköterskornas åsikter skiljde sig dock åt avseende hur de skulle förhålla sig i relationen 

till patienterna. Sjuksköterskorna önskade skapa gränser i förhållandet till patienten, för att 

upprätthålla ett professionellt förhållande (Shaw & Sandy, 2016; Wilstrand et al., 2007). 

Upprätthållandet av en professionell gräns till patienten kräver känslighet, då förhållandet till 

patienten i sin natur är asymmetrisk (Thompson et al., 2008; Wilstrand et al., 2007). Det 

krävdes att sjuksköterskorna kunde främja ett nära förhållande till patienten med tydliga 

gränser, utan att avvisa patienterna då sjuksköterskans otillräckliga närvaro kunde framkalla 

patientens självskadebeteende (Tofthagen et al., 2014). 

 

8.3.3 Eftersträvad vård 

Flertalet sjuksköterskor visade på god förståelse för vilka omvårdnadsåtgärder som skulle 

tillämpas i främjan av god vård, vilket indikerade en välvillig, omtänksam attityd (Shaw & 

Sandy, 2016; Thompson et al., 2008; Tofthagen et al., 2014; Wilstrand et al., 2007). 

Sjuksköterskorna önskade förstå varje unik patient, dennes mående och behov som grund 

för vidare åtgärder och behandling (Shaw & Sandy, 2016; Thompson et al., 2008; Tofthagen 

et al., 2014). Sjuksköterskorna menade att patientens välmående kunde främjas genom 

samarbete i förhållandet mellan sjuksköterskan och patienten, då samförstånd mellan parterna 

kunde medföra en mer empatisk attityd hos sjuksköterskorna. Det krävdes ett respektfullt och 

icke-dömande förhållningssätt av sjuksköterskorna (Shaw & Sandy, 2016). Sjuksköterskorna 

underströk vikten av uppmärksamhet på patienternas erfarenheter, då fokus i omvårdnaden 

skulle ligga på patientens egna förmågor och förnuftiga sidor, varpå hopp om patientens 

förbättringsmöjligheter kunde inges (Tofthagen et al., 2014). På så sätt kunde 

sjuksköterskorna bära hopp om patientens tillfrisknande i stunder patienten själv inte klarade 

av det. Sjuksköterskorna önskade genom ett optimistiskt förhållningssätt, projicera de positiva 

känslorna på patienterna, vilket i sin tur kunde förbättra patienternas motivation till 

förbättring (Tofthagen et al., 2014; Shaw & Sandy, 2016). Sjuksköterskorna upplevde ökad 
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optimism gentemot vårdens möjligheter att hjälpa patienten till tillfrisknande då de ansåg att 

patienten befann sig i en stabil fas i beteendet med minskad risk för upprepade självskador 

(Wheatly & Austin-Payne, 2009). Ökad optimism till positiva effekter av vården medförde ett 

ökat hjälpande förhållningssätt hos sjuksköterskorna. Vidare strävade sjuksköterskorna att 

uppmuntra till tillit och dialog, i syfte att förbättra patientens verbala förmågor och möjliggöra 

för patienten att uttrycka sitt behov för självskada (Tofthagen et al., 2014). Det krävde att 

sjuksköterskorna visade känslighet för patienternas olika uttrycksätt, en öppen attityd. Då 

patienten verbalt kunde uttrycka orsakerna till beteendet kunde sjuksköterskorna arbeta 

profylaktiskt, vägleda patienterna från självskada och hjälpa patienterna hantera känslorna.  

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

I syfte att belysa sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende, genomfördes 

en litteraturöversikt enbart baserad på vetenskapliga artiklar enligt Friberg (2017). Det gjordes 

i syfte att öka tillförlitligheten i arbetet, då empirisk forskning redovisar ny kunskap, har varit 

utsatt för bedömning samt är möjlig att granska. I syfte att erhålla ett varierande underlag till 

resultatet inkluderades både kvalitativa samt kvantitativa studier, vilket gav ett bredare 

perspektiv över området. De kvantitativa artiklarna gav en mer övergripande och objektiv bild 

över området, medan de kvalitativa artiklarna bidrog med ett fördjupat innehåll i syfte att 

skapa en mer subjektiv, djupare förståelse (Sohlberg & Sohlberg, 2013).  

De utvalda artiklarna hittades i databaserna PubMed, PsycInfo och Cinahl Complete. 

Dessa databaser har ett brett och kompletterande utbud av tidskrifter inom omvårdnad, vilket 

var till fördel för arbetet då de tillsammans bidrog till en bred och varierad bild av området. 

Författarna ansåg att sökningar i ett flertal databaser var betydelsefullt, dock inom ramen för 

litteraturöversiktens syfte. Tre kompletterande databaser med relevanta studier handplockades 

därför ut för artikelsökningarna, vilket författarna bedömde positivt bland annat med hänsyn 

till litteraturöversiktens ram. Å andra sidan kan det diskuteras huruvida användning av 

alternativa databaser kunde ha bidragit till ett annorlunda resultat i översikten. Likaså kan 

användningen av fler databaser samt fler genomförda sökningar ligga till grund för diskussion 

om möjligheten till alternativa resultat.  

Med önskan och avsikt att grunda litteraturöversikten på aktuell forskning inom området, 

påbörjades sökningarna i med ett tidsspann på 10 år, något som dessvärre resulterade i 

otillräckligt antal träffar på studier relevanta för ämnet. Därmed beslutade författarna att utöka 
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tidsspannet till 16 år, något som både har sina för- och nackdelar. Å ena sidan bidrog det till 

att fler relevanta träffar kunde inkluderas i arbetet. Dock kan äldre forskning, å andra sidan, 

anses mindre relevant och därmed påverka resultatet negativt. Därför genomfördes en 

jämförelse i resultatet av de äldre och de nyare studierna, vilket visade att de starkt liknande 

varandra. Vidare visade tidsskillnaden i sig inte vara en faktor för de skillnader som 

påträffades i resultaten av studierna. Det medförde att beslutet om att utöka tidsspannet med 

sex år inte hade en anmärkningsvärd påverkan på litteraturöversiktens relevans och resultat. 

Författarna använde sig inte av trunkering i sökningen, något som kunde varit en bidragande 

faktor för det otillräckliga antalet sökträffar, vilket därmed kunde ha bidragit till 

nödvändigheten att utöka tidsintervallet. Av vikt var att resultatet inte skulle påverkas av 

eventuell förförståelse, vilket även Kjellström (2012) understryker, utan ha en bred och 

nyanserad grund. Med detta i åtanke avgränsade författarna sökorden och beslutade att endast 

neutrala sökord skulle användas i sökningarna. Enligt författarna var detta ett betydelsefullt 

sätt att få en så rättvis översikt som möjligt av ämnet, utan påverkan av värdeladdade ord eller 

förförståelse av ämnet.  

Användningen av en deduktiv analysmetod kan ligga till grund för diskussion om 

möjligheten till alternativa resultat i litteraturöversikten, då det kan diskuteras huruvida en 

deduktiv och förutbestämd analysmetod formade litteraturöversiktens resultat på ett negativt 

sätt (Henricson, 2012). Detta till följd av att viktiga områden utanför ramen för 

attitydbegreppets definition kunde ha missats, något som kan ses som en svaghet. Författarna 

anser att användningen av en deduktiv analysmetod medförde en styrka till 

litteraturöversikten, då metoden bidrog till att resultatet i litteraturöversikten kunde hållas 

inom ramen för dess syfte och bidra med ett tydligt svar på syftet.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras i förhållande till Barker & Buchanan-Barkers tidsvattenmodell, samt 

mot aktuell forskning inom området. 

 

9.2.1 Kunskapsutveckling 

Resultatet av denna litteraturöversikt visar att sjuksköterskorna påvisade både positiva och 

negativa attityder i vården av patienter med självskadebeteende. De negativa attityderna var 

dock de vanligast förekommande och mest dominerande. Resultatet påvisade att bristande 

förståelse för och kunskap om självskadebeteendet hade en direkt negativ påverkan på 
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sjuksköterskornas attityder gentemot patientgruppen. Anmärkningsvärt var den påverkan som 

sjuksköterskornas kunskap om patienternas intentioner för beteendet hade på deras attityder. 

Sjuksköterskornas uppfattning huruvida patienterna hade intra- respektive interpersonella 

intentioner med självskadebeteendet, verkade ha större påverkan på sjuksköterskornas 

attityder mer än bristande kunskaper om självskadebeteendet generellt, de bakomliggande 

faktorerna samt vården av patientgruppen. Var patients unika och personliga skäl till deras 

självskadebeteende, var något som resultatet visade att sjuksköterskan hade en bristande 

förståelse samt kunskap om. Utbildning medför möjligheter att förbättra sjuksköterskornas 

attityder, något som påvisas i studien av Patterson, Whittington & Bogg (2007), som 

undersökte utbildningens påverkan på sjuksköterskornas attityder gentemot patienter med 

självskadebeteende. Sjuksköterskornas förståelse, förhållningssätt och inställning förändrades 

till det bättre till följd av utbildning inom området. Detta styrks även av McAllister, Moyle, 

Billett & Zimmer-Gembeck (2009) studie, där sjuksköterskornas dömande förhållningssätt, 

cynism, bristande självsäkerhet och antipati ändrades till det bättre efter genomförd 

utbildning. Generellt medförde utbildning inom området en mer positiv attityd hos 

sjuksköterskorna, vilken i sin tur påverkade deras omvårdnad av patientgruppen där 

sjuksköterskorna påvisade ökad förmåga att förhålla sig empatiskt, personcentrerat och lyssna 

öppet till patienternas upplevelser (McAllister et al., 2009; Patterson et al., 2007). Detta kunde 

även påvisas i resultatet, då sjuksköterskornas attityder förbättrades efter utbildning inom 

området. Sjuksköterskans förmåga att lyssna till patienten och lära sig därav, menar Barker & 

Buchanan-Barker (2005) är en grundpelare i vården av patienter. Omvårdnad bör utgå ifrån 

patientens unika berättelse, där patientens resurser och erfarenheter resulterar i 

individanpassade omvårdnadsåtgärder. Detta resonemang stärks även av Svensk 

sjuksköterskeförening (2017), där sjuksköterskan i omvårdnadsprocessen bör utgå ifrån ett 

holistiskt perspektiv av patientens unika situation, behov och problem. Det krävs att 

sjuksköterskorna ödmjukt kan lyssna och förhålla sig till patientens livsvärld. Resultatet i 

föreliggande litteraturöversikt visade att god omvårdnad kunde åstadkommas med hjälp av 

god lyhördhet och ovillkorlig acceptans för patienternas livsberättelser. Sjuksköterskan bör 

uppvisa äkta nyfikenhet, varpå patientens berättelse kan bli en gemensam förståelse i 

vårdrelationen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det ödmjuka förhållningssättet medför 

att sjuksköterskan kan åsidosätta sin expertroll och inta rollen som lärling till patienten, då 

patientens erfarenheter blir de huvudsakliga verktygen i omvårdnaden. Sjuksköterskans 

kunskaper, resurser och tidigare erfarenhet kan på så sätt bli ett viktigt komplement i en 
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personcentrerad omvårdnad. Omvårdnaden berikas på så sätt av bådas erfarenheter och 

kunskaper.  

 

9.2.2 Omvårdnadsansvar 

Barker & Buchanan-Barker (2005) beskriver vidare hur sjuksköterskan ansvar inte 

nödvändigtvis innebär att vårda patienten till tillfrisknande, och sällan innebär omvårdnad att 

bota patienten. Sjuksköterskans ansvar är dock alltid att erbjuda den enklaste form av stöd, en 

livlina, till patienten i kris. Sjuksköterskan bör finnas till för patienten genom att stödja och 

hjälpa patienten i det han eller hon i stunden är i behov av. Sjuksköterskan är den som kan se 

ljuset i tunneln och som kan bära hopp för patientens, i stunder patienten själv inte klarar det. 

Sjuksköterskan bör inte axla ansvar för att omedelbart kunna lösa eller råda bot på patientens 

problem. Istället bör sjuksköterskan vägleda och ge patienten de redskap han eller hon är i 

behov av för att kunna hjälpa sig själv ur krisen. Det kräver att sjuksköterskan uppvisar en 

känslighet för patientens upplevda behov och förväntningar av vården, samt tålamod i vad 

som kan vara en lång process. Barker & Buchanan-Barker (2005) resonemang kring 

sjuksköterskans omvårdnadsansvar skiljer sig från sjuksköterskornas uppfattningar i 

studierna. Resultatet visade att flertalet sjuksköterskor upplevde maktlöshet i mötet med 

patienterna, något som kunde härledas till deras upplevelse av hjälplöshet i att vare sig kunna 

förhindra eller kontrollera patienternas självskadebeteende. Patienternas återupprepade 

självskador, inläggningar och försämringar kunde medföra att sjuksköterskorna upplevde sina 

åtgärder som otillräckliga, varpå de kunde uppleva hopplöshet i vården av patientgruppen. 

Dessa känslor tenderade ha som konsekvens att sjuksköterskorna undvek patienter med 

självskadebeteende. Många sjuksköterskor kunde även känna sig personligt ansvariga för att 

hjälpa patienten att återfå hälsa, ett ansvar som tenderade att bli för mycket för 

sjuksköterskorna att hantera. De olika uppfattningarna av sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

visar på begreppets komplexitet och möjligheterna att tolka begreppet på olika sätt, det menar 

även Dahlberg & Segesten (2010). Sjuksköterskornas inställning till den omvårdnad och de 

åtgärder som sattes in i vården av patienter med självskadebeteende kunde förbättras med 

acceptans om att deras roll inte handlade om att bota patienten. (McAllister et al., 2009). 

Snarare gick deras roll ut på att hjälpa patienten till tillfrisknande genom att tillgå med 

kunskap om att patienternas hälsa var patientens huvudansvar, inte sjuksköterskornas. 

Sjuksköterskorna upplevde minskad frustation och press över att inte behöva lösa alla 

problem, utan endast ge patienten de verktyg som behövs för att möjliggöra en väg för 

patientens tillfrisknande. Förståeligt är att sjuksköterskorna tenderade ta på sig ett stort ansvar 
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för patienternas hälsa, på grund av den överhängande risken att patienterna kunde ta sitt liv till 

följd av självskadorna. Sjuksköterskornas avståndstagande, till följd av samma rädsla, är även 

det förståeligt som en typ av copingstrategi. Resultatet visar att dessa känslor tenderade 

överväldiga sjuksköterskorna, vilket i sin tur kunde medföra att sjuksköterskorna kände sig 

uppgivna i vården av patienter med självskadebeteende. Av vikt är därför att sjuksköterskorna 

förstår sitt omvårdnadsansvar - där ingen kan göra allt, men alla kan göra något.  

 

9.2.3 Känslor 

Emotionell påverkan till följd av patienters självskadebeteende är vanligt förekommande 

inom psykiatrin (Rouski, Hodge & Tatum, 2017), då många sjuksköterskor upplever 

självskadebeteende som hemskt att bevittna. Även resultatet i litteraturöversikten visade att de 

känslor som uppstod hos sjuksköterskorna i vården av patienter med självskadebeteende, 

tenderade bli en stor påfrestning för sjuksköterskorna. De upplevda känslorna kunde bli för 

svåra för sjuksköterskorna att hantera, något som kunde resultera i påverkan på deras privatliv 

och i värsta fall resultera i sjukskrivningar. Sjuksköterskornas upplevelse av känslor som 

överväldigande kunde därmed resultera i uppgivenhet i vården av patienterna. Den stora  

emotionella påfrestningen sjuksköterskor upplever bör tas på allvar, då följderna kan medföra 

allvarligt bristande vård. Socialstyrelsen (2018) påvisar, i deras årliga statistikrapport, stor 

brist på psykiatrisjuksköterskor, en brist som bedöms tillta. Som en direkt följd av bristen på 

sjuksköterskor, blir patienterna och deras vård lidande. Det medför bland annat minskad 

personcentrerad vård och ökad medicinering på grund av sjuksköterskornas bristande 

möjligheter till patientnära vårdinsatser (Tofthagen et al., 2014). Patienternas lika rätt till 

självbestämmande, delaktighet och individuella vårdinsatser riskerar genom detta 

förhållningssätt och handlingar, att kränkas, något som går emot hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 2017:30, kap. 5, 1§). Psykiatrisk vård, i synnerhet, kräver ett känslomässig åtagande av 

sjuksköterskorna (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Sympati och empati tenderar vara de 

dominerade känslorna i vården av patienter. Sympati medför en ökad medvetenhet för 

patienternas lidande, och tenderar leda sjuksköterskans fokus på patienternas välbefinnande. 

Det är en känsla som automatisk infinner sig hos sjuksköterskorna, något som tenderar att 

upplevas omedelbart. Sympati i synnerhet medför att sjuksköterskor känner med patienten, 

något som ofta leder till försök att lindra patienternas lidande. Sjuksköterskornas förmåga att 

känna sympati och empati till patienterna, är av vikt i vården då dessa känslor kan motivera 

sjuksköterskorna att möta patienternas behov och genomföra ett gott vårdande (Barker & 

Buchanan-Barker, 2005). Sympati och patienternas påverkan på sjuksköterskorna kan dock 
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medföra en risk att sjuksköterskorna påverkas av patienternas känslor, något som kan leda till 

ångest, skuld eller oro hos sjuksköterskorna. Det krävs därför att sjuksköterskorna, såsom 

Barker & Buchanan-Barker (2005) beskriver, har förmågan att kunna påverkas av patientens 

känslor, utan att själva drunkna i dem. Att sjuksköterskorna har en förmåga att hålla sig i 

balans, att inte riskera att själva må dåligt till följd av patientens ohälsa, vilket är en svår 

balansgång. Det är en process som tar tid och som inte kan läras enbart teoretiskt, utan det 

krävs att sjuksköterskorna lär sig genom praktiska erfarenheter. Det är av vikt att 

sjuksköterskorna är väl medvetna om de svårigheter som kan upplevas till följd av emotionell 

påfrestning. Gränsen kan tyckas hårfin mellan sympati och sjuksköterskornas personliga 

lidande, varför det är av yttersta vikt att sjuksköterskorna erhåller stöd från kollegor och 

ledning, i synnerhet i vården av patienter som upplever stort lidande.  

 

9.3 Kliniska implikationer   

Genom att belysa sjuksköterskors attityder av att vårda patienter med självskadebeteende, kan 

litteraturöversikten bringa mer klarhet och förståelse för vilka faktorer som påverkar 

sjuksköterskors attityder i vården av patientgruppen. Förståelse för vilka faktorer som 

påverkar sjuksköterskors attityder inom vården, kan vara till gagn för patienter, närstående 

och för många typer av yrkeskategorier inom vården. Sjuksköterskor inom de flesta 

verksamheter möter någon gång patienter med självskadebeteende, varför resultatet av denna 

litteraturöversikt kan användas i förbättringsarbetet inom många olika typer av verksamheter.  

Negativa attityder är ett tecken på otillräcklig kompetens och bristande kunskap, varför 

utbildning inom området är essentiellt för att möjliggöra en god och adekvat vård för patienter 

med självskadebeteende. Studier belyser genomgående behovet av utbildning inom området, 

varför utbildning bör vara ett obligatoriskt moment för alla sjuksköterskor. Av vikt är även 

kontinuerlig utbildning, i synnerhet inom de verksamheter sjuksköterskor mer sällan möter 

patientgruppen. På detta sätt kan alla sjuksköterskor som jobbar inom vården, oavsett 

avdelning, både identifiera samt bemöta patienter med självskadebeteende. Med rätt form av 

kunskap och utbildning, kan negativa attityder i vården av patienter med självskadebeteende 

förhindras. Ökad kompetens och kunskap möjliggör därmed att bemötandet till dessa patienter 

kan bli betydligt mer värdigt och sjuksköterskors förståelse för självskadebeteende kan 

komma att förbättras, så patienten bakom sjukdomen ska bli sedd i sin helhet.  
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9.4 Förslag till fortsatt forskning 

Bristande forskning inom området självskadebeteende och dess påverkan på sjuksköterskors 

attityder var något som tidigt kunde uppmärksammas till följd av nödvändigheten att utöka 

tidsintervallet under artikelsökningen. Önskvärt blir därmed vidare forskning inom området, 

med inriktning för hur dagens sjuksköterskor upplever vården av patientgruppen. Det skulle 

möjliggöra en grundligare jämförelse med äldre studier, för en god överblick över 

utvecklingen inom området.  

Utbildningens betydelse för förbättring av sjuksköterskornas attityder gentemot 

patientgruppen påvisas genomgående i studierna. Studier för hur ett förbättringsarbete kan gå 

till är därför önskvärt, i synnerhet med fokus på patienters upplevelser av attityder och 

bemötande i vården.  Ökad kunskap samt kunskapsutveckling med fokus på hur individer med 

ett självskadebeteende upplever trygghet i vård och omvårdnad, blir ett relevant område för 

vidare forskning. Med hjälp av forskning med sådan inriktning kan man belysa vad 

patienterna anser är viktigt för sjuksköterskornas kunskapsutveckling. Vårdkvalitén kan 

därmed förbättras och sjuksköterskornas negativa attityder kan komma att förändras till det 

bättre.  

 

10 Slutsats 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors attityder i vården av 

patienter med självskadebeteende. Okunskap om självskadebeteende kan skapa fördomar och 

förutfattade meningar hos sjuksköterskorna om patientgruppen. Detta kan i sin tur påverka 

sjuksköterskornas förståelse, känslor och förhållningssätt gentemot patienter med 

självskadebeteende, vilket kan resultera i en negativ påverkan på deras attityder. 

Sjuksköterskornas attityder riskerar även påverka patienterna negativt, något som kan få till 

följd att patientgruppen undviker att söka vård. Otillräcklig kompetens hos sjuksköterskor 

riskerar därmed resultera i ett bristande vårdande. Med hjälp av utbildning för alla 

sjuksköterskor som kan komma att möta denna patientgrupp i sitt yrkesliv, skapas goda 

förutsättningar att patienter med självskadebeteende får adekvat vård och omvårdnad. 

Uppsatsen kan medföra ökad förståelse för självskadebeteende, vilket kan hjälpa 

sjuksköterskor i mötet med dessa patienter och bidra till ett holistiskt förhållningssätt hos 

sjuksköterskan som grundas lyhördhet och acceptans för varje enskild individ. Genom ökad 

kunskap om självskadebeteende, kan vårdmötet grundas på respekt för patienternas värdighet. 
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Det har en avgörande betydelse för hur vården kommer att utformas samt hur patienternas 

relation till vården utvecklas.  
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Carter, T., 

Latif, A., 

Callaghan, 

P., & 

Manning J. 

C.  

An exploration of 

predictors of 

children’s nurses’ 

attitudes, 

knowledge, 

confidence and 

clinical 

behavioural 

intentions towards 

children and young 

people who self-

harm. 

År: 2018 

Land: 

Storbritannien 

Tidskrift: Journal of 

Clinical Nursing 

Syftet med studien var att 

utforska en potentiell 

utveckling av 

barnsjuksköterskors 

attityder, kunskap och 

självsäkerhet mot vårda 

barn och ungdomar på 

sjukhus för 

självskadebeteende.  

Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie 

Urval: 98 sjuksköterskor från ett 

barnsjukhus 

Datainsamling: Deskriptivt frågeformulär 

Analys: Deskriptiv analys 

Resultatet visade en positiv korrelation 

mellan sjuksköterskornas yrkeserfarenhet 

och deras attityder. Även tidigare utbildning 

påvisade en positiv korrelation till 

sjuksköterskornas attityder för vårdens 

effektivitet. 

Dickinson, 

T., & 

Hurley, M. 

Exploring the 

antipathy of 

nursing staff who 

work within secure 

healthcare facilities 

across the United 

Kingdom to young 

people who self-

harm. 

År: 2011 

Land: 

Storbritannien 

Tidskrift: Journal of 

Advanced Nursing 

Syftet med studien var att 

jämföra dimensioner av 

attityder hos 

sjuksköterskor och 

undersköterskor, i deras 

arbete med ungdomar med 

självskadebeteende. 

Metod: Kvantitativ metod. 

Urval: 68 Sjuksköterskor och 

undersköterskor från tre vårdinrättningar för 

ungdomar deltog i studien.  

Datainsamling: Frågeformuläret “the Self-

Harm Antipathy Scale (SHAS).  

Analys: Deskriptiv analys 

Resultatet visade att specialistutbildning och 

övrig utbildningsbakgrund, examensår samt 

kön hade inverkan på sjuksköterskornas och 

undersköterskornas attityd till 

patientgruppen. Deltagarnas ålder och 

yrkeserfarenhet, samt utbildningsnivå 

(sjuksköterska/undersköterska) hade ingen 

påverkan på deras attityd gentemot 

patientgruppen.   

Hopkins, C. “But what about År: 2002 Syftet med studien var att Metod: Kvalitativ metod Resultatet visade att sjuksköterskor 
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the really ill, 

poorly people?” 

(An ethnographic 

study into what it 

means to nurses on 

medical 

admissions units to 

have people who 

have harmed 

themselves as their 

patients). 

Land: 

Storbritannien 

Tidskrift: Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing. 

få förståelse för vad de 

innebär för sjuksköterskor 

på en 

medicinvårdsavdelning att 

vårda med patienter med 

självskadebeteende. 

Urval: Fyra medicinsjuksköterskor deltog i 

studien 

Datainsamling: Ostrukturerade intervjuer 

Analys: Deskriptiv analys. 

upplevde svårigheter i att förstå varför 

patienter skadar sig själva. Sjuksköterskorna 

upplevde även att de hade otillräcklig 

kunskap och färdigheter i vården av denna 

patientgrupp.  

McAllister, 

M., Creedy, 

D., Moyle, 

W. & 

Farrugia, C 

Nurses’ attitudes 

toward clients who 

self-harm. 

År: 2002 

Land: Australien 

Tidskrift: Journal of 

Advanced Nursing, 

40(5), 578-586 

Syftet med studien var att 

utveckla och testa ett 

instrument med syfte att 

identifiera relevanta 

dimensioner av attityder 

hos akutsjuksköterskor.  

Metod: Kvantitativ metod 

Urval: 352 akutsjuksköterskor från 23 stora 

akutmottagningar samt 14 privata 

akutmottagningar i Queensland, Australien, 

deltog i studien.  

Datainsamling: Det utvecklade formuläret 

“The Attitudes Towards Deliberate Self-

Harm Questionnaire (ADSHQ) användes i 

studien. 

Analys: Deskriptiv analys 

Resultatet visade att sjuksköterskor generellt 

uttryckte negativa attityder i arbetet med 

patienter med självskadebeteende.  Detta på 

grund av en bristande kunskap vad gäller 

själva beteendet men också bemötande av 

personer med självskadebeteende.  

McCarthy L. 

& Gijbels H. 

An examination of 

emergency 

department nurses’ 

attitudes towards 

deliberate self-

År: 2010 

Land: Irland 

Tidskrift: 

International 

Emergency Nursing, 

Syftet med studien var att 

undersöka 

akutsjuksköterskors 

attityder gentemot 

patienter med 

Metod: Deskriptiv kvantitativ metod. 

Urval: 68 akutsjuksköterskor deltog i 

studien. 

Datainsamling: Frågeformuläret “Attitudes 

Toward Deliberate Self-Har Questionnaire 

Resultatet visade att akutsjuksköterskor 

hade positiva attityder gentemot patienter 

med självskadebeteende, detta oavsett 

sjuksköterskornas kön, yrkeserfarenhet inom 

akuten och tidigare utbildning inom 
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harm in an Irish 

teaching hospital.  

18, 29-35. självskadebeteende. Vidare 

var syftet att undersöka 

relationen mellan 

sjuksköterskornas attityder 

och faktorer som ålder, 

utbildningsnivå, 

yrkeserfarenhet och 

utbildning inom området 

självskadebeteende.  

samt demografiska frågor. 

Analys: Deskriptiv analys 

området. Dock hade äldre sjuksköterskor 

och hospital trained nurses mindre positiva 

attityder. Ålder och yrkeserfarenhet 

förbättrade attityderna till en viss nivå, där 

attityderna sedan successivt försämrades.  

Shaw, S. & 

Sandy P. T. 

Mental health 

nurses’ attitudes 

toward self-harm: 

Curricular 

implications. 

År: 2016 

Land: Storbritannien 

Tidskrift: Health SA 

Gesondheid – 

Journal of 

Interdisciplinary 

Health Sciences. 

Syftet med studien var att 

undersöka 

psykiatrisjuksköterskors 

attityder gentemot brukare 

med självskadebeteende på 

en högsäkerhetsavdelning 

inom rättspsykiatrin. 

Vidare var syftet att föreslå 

utbildningsalternativ, 

grundat på resultaten av 

studien. 

Metod: Kvalitativ metod, 

multimetoddesign.  

Urval: 61 sjuksköterskor deltog. 

Inklusionskriterier: Minst två års 

arbetserfarenhet inom området.  

Datainsamling: 25 individuella intervjuer 

och sex fokusgruppsintervjuer. De 

individuella intervjuerna grundades på ett 

semistrukturerat frågeformulär. 

Fokusgruppsintervjuerna följde 

standardiserade riktlinjer.  

Intervjuerna spelades in. 

Analys: Interpretativ fenomenologisk 

analys 

Resultatet visade att sjuksköterskors 

attityder gentemot patienter med 

självskadebeteende varierade. Det var dock 

vanligare att sjuksköterskorna uttryckte 

negativa attityder, ofta relaterat till bristande 

kunskap och kompetens.   

Thompson, 

A. R., Powis, 

J., & 

Community 

psychiatric nurses’ 

experience of 

År: 2008 

Land: 

Storbritannien 

Syftet med studien var att 

undersöka 

psykiatrisjuksköterskors 

Metod: Kvalitativ metod. 

Urval: Typiskt urval. Åtta 

psykiatrisjuksköterskor från två distrikt 

Sjuksköterskorna upplevde arbetet med 

patientgruppen som stressande, relaterat till 

svårigheter i att förstå patienternas 
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Carradice, 

A. 

working with 

people who engage 

in deliberate self-

harm. 

Tidskrift: 

International Journal 

of Mental Health 

Nursing, 2008(17), 

153-161. 

upplevelser i arbete med 

patienter med 

självskadebeteende. 

deltog i studien (4 kvinnor, 4 män).  

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer som spelades in och 

transkriberades. 

Analys: Interpretativ fenomenologisk 

analys 

 

självskadebeteende. Sjuksköterskorna 

upplevde svårigheter i att hantera den 

emotionella påverkan arbetet hade på dem, 

samt det professionella ansvaret de hade 

gentemot patienterna. 

 

Tofthagen, 

R., Talseth, 

A-G., & 

Fagerström, 

L. 

Mental health 

nurses’ 

experiences of 

caring for patients 

suffering from self-

harm 

År: 2014 

Land: Norge 

Tidskrift: Nursing 

research and practice 

Syftet med studien var att 

undersöka 

psykiatrisjuksköterskors 

upplevelser i arbete med 

inneliggande patienter som 

självskadar i ett akut 

skede.  

Metod: Kvalitativ, utforskande och 

deskriptiv metod. 

Urval: Ändamålsenligt urval. 

Inklusionskriterier: Heltidsanställning på en 

psykiatrisk avdelning i minst 3 år samt 

psykiatrisk specialistutbildning.15 

psykiatrisjuksköterskor deltog i studien, (2 

män, 13 kvinnor).   

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. Samtliga intervjuer 

ljudinspelades, varpå de transkriberades. 

Analys: Manifest och latent 

innehållsanalys. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna till 

stor del visade positiva attityder i vården av 

patienter med självskadebeteende. Detta till 

följd av god kunskap om självskadebeteende 

och omvårdnaden av patientgruppen. 

Sjuksköterskorna uttryckte vikten av ett 

personcentrerat förhållningssätt i 

omvårdnaden samt att skapa en god 

vårdrelation som främjar samarbete. 

Wheatley M. 

& Austin-

Payne H. 

Nursing staff 

knowledge and 

attitudes towards 

deliberate self-

harm in adults and 

adolescents in an 

År: 2009 

Land: 

Storbritannien 

Tidskrift: 

Behavioural and 

Cognitive 

Syftet med studien var att 

undersöka relationen 

mellan sjuksköterskornas 

uppfattningar av 

självskadebeteende och 

deras känslomässiga 

Metod: Kvantitativ metod 

Urval: 76 sjuksköterskor från avdelningar 

för vuxna och ungdomar deltog i studien. 

Datainsamling: Frågeformulär angående 

sjuksköterskornas uppfattningar, kunskap 

och attityder om arbetet med patienter med 

Resultaten visade att personalens 

benägenhet att hjälpa patienter med 

självskadebeteende var kopplande till deras 

syn på självskadebeteende samt deras 

känslomässiga respons. Personal som 

uttryckte mer negativa attityder gentemot 
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inpatient setting. Psychoterapy,37, 

293-309  

gensvar och 

förhållningssätt. 

självskadebeteende. 

Analys: Kvantitativ analys  

patienterna uttryckte även större oro i 

arbetet med denna patientgrupp. Varken kön 

eller yrkeserfarenhet påverkade resultatet 

nämnvärt.  

 

Wilstrand, 

C., Lindgren, 

B-M., Gilje, 

F. & 

Olofsson, B. 

Being burdened 

and balancing 

boundaries: a 

qualitative study of 

nurses’ 

experiences caring 

for patients who 

self-harm. 

År: 2007 

Land: Sverige 

Tidskrift: Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing 

Syftet med studien var att 

beskriva sjuksköterskors 

upplevelse av arbete med 

psykiatripatienter med 

självskadebeteende. 

Metod: Kvalitativ, deskriptiv metod 

Urval: Ändamålsenligt urval. Sex 

psykiatrisjuksköterskor (tre kvinnor, tre 

män) från en psykiatriavdelning i Sverige 

deltog. Inklusionskriterier: anställning på en 

psykiatrisk avdelning, med erfarenhet av 

vård av patienter med självskadebeteende, 

som önskar berätta om sina upplevelser. 

Exklusionskriterier: Sjuksköterskor som har 

gått DBT-utbildning.  

Datainsamling: Narrativa intervjuer som 

spelades in, varpå de transkriberades. 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys.  

Resultatet visade att sjuksköterskorna 

upplevde sig belastade i arbetet med 

patienter med självskadebeteende. Detta 

relaterat till svåra känslor såsom rädsla, 

frustration och övergivenhet. 

Sjuksköterskornas upplevelser påverkade i 

sin tur deras attityder i arbetet med 

patienterna.  

 

 

 

 

 

 


